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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia usaha pada saat ini tidak hanya semata-mata memperhatikan dari aspek 

keuangan perusahaan, melainkan juga aspek sosial, dan aspek lingkungan yang 

biasa disebut Triple bottom line. Sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari 

konsep pembangunan berkelanjutan Siregar (2007). Jadi perusahaan tidak hanya 

berlomba untuk memenangkan kompetisi pasar dengan meningkatkan penjualan 

setinggi dan sebanyak mungkin untuk mencapai tingkat profitabilitas yang 

ditargetkan, tetapi perusahaan juga harus memperhatikan aspek lingkungan yang 

juga merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan namun selama ini 

cenderung untuk dilupakan. 

Dalam perkembangan dunia bisnis  saat ini  mengalami kemajuan dan 

persaingan yang begitu pesat.  Saat  perusahaan berusaha untuk meningkatkan 

profitabilitas melalui penjualan atau produksinya, maka  tingkat kesenjangan 

sosial dan kerusakan lingkungan jugasemakin tinggi. Karena adanya  aktivitas 

perusahaan yang berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan 

profitperusahaan. Selain pihak yang terkait langsung dengan perusahaan, 

masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan juga merasakan dampak yang 

ditimbulkan oleh aktivitas operasi perusahaan.  Oleh  sebab  itu,  tanggungjawab  

perusahaan tidak hanya kepada para para investor dan kreditor dalam memenuhi 

kewajiban deviden ataupun memenuhi liabilitasnya, tetapi perusahaan juga 
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berkepentingan untuk melihat lingkungan perusahaan dan memperhatikan 

kesejahteraan masyarakat disekitar perusahaan. 

Setiap perusahaan pasti tidak terlepas dari masyarakat dan lingkungan 

sekitarnya, karena perusahaan dan lingkungan sekitar menciptakan hubungan 

timbal balik yang seharusnya bisa saling menguntungkan. Perusahaan 

membutuhkan suatu respon yang positif dari masyarakat  yangdapat diperoleh 

melalui apa yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat. CSR adalah 

gagasan yang membuat perusahaan tidak hanya bertanggungjawab dalam hal 

keuangannya saja, tetapi juga terhadap masalah sosial dan lingkungan sekitar 

perusahaan agar perusahaan dapat terus berjalan tanpa ada protes atau masalah 

yang timbul karena kurang memperhatikan lingkungan. Hal itu telah diatur dalam 

(Republik Indonesia, 2007) 

Anggraini (2006)mengatakan bahwa manajer perusahaan akan 

mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan nilai 

perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas 

tersebut. Dengan demikian, pengungkapan informasi tentang kepedulian 

perusahaan terhadap lingkunagan juga harus dilakukan oleh perusahaan karena 

secara tidak langsung hal tersebut akan menjadi pertimbangan investor atau 

kreditor terhadap kredibilitas perusahaan. Semakin baik tingkat pengungkapan 

CSR perusahaan dan didukung dengan baiknya tingkat profitabilitas, maka 

semakin baik pula nilai perusahaan tersebut.  
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Di Indonesia, penelitian tentang CSR telah pernah dilakukan, salah satu 

penelitian yang sudah dilakukan yaitu penelitian tentang pengaruh CSR dengan 

nilai perusahaan oleh Rosiana dkk. (2013)yang kesimpulan bahwa CSR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan manufakturdan 

profitabilitasyang diperoleh atau dihasilkan perusahaan juga menjadi salah satu 

faktor yang mampu memperkuat pengaruh pengungkapan  CSR  terhadap nilai 

perusahaan.  

 Muid (2011)melakukan penelitian dengan menguji pengaruh corporate 

social responsibility (CSR) terhadap stock return dalam lingkungan perusahaan 

yang dikategorikan sensitive. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya variabel 

CSR (social) secara parsial berpengaruh positif terhadap stock return, sedangkan 

variable CSR (environment) tidak berpengaruh terhadap stock return. Secara 

bersama – sama dengan menggunakan variable control baik variable environment 

dan sosial berpengaruh positif terhadap stock return. 

 Nurjanah dkk. (2013)hasilpenelitian menunjukkan bahwa Aktivitas 

Corporate Social Responsibility menjadi salah satu upaya yangdilakukan 

untukmeningkatkan citra perusahaan dimata publik. Tanggung jawab sosial 

perusahaan atauCSR yang dilakukan terbukti mendapat sambutan positif dari 

masyarakat lokal 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan seberapa besar peran 

pengungkapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan dalam upaya meningkatkan profitabilitas, menarik 
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investor dan kreditur untuk menanamkan modal dan berinvestasi pada perusahaan. 

Penelitian ini untuk memperkuat penelitian-penelitian terdahulu dengan memilih 

perusahaan manufaktur yang berada langsung di sekitar atau berdekatan dengan 

tempat tinggal masyarakat sebagai objek penelitian kerana perusahaan 

manufakturcenderung besar untuk melakukan kontak langsung dengan lingkungan 

sekitar dan masyarakat. Penelitian ini mengacu pada penelitian Rosianadkk (2013) 

yang meneliti   tentang   pengaruh  corporate   social   responsibility   terhadap   

nilai perusahaan dengan profitabitas sebagai variabel    moderasi. Dengan hasil 

bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

manufaktur, dan profitabilitas yang diperoleh perusahaan juga menjadi salah satu 

faktor yang mampu memperkuat pengaruh pengungkapan  CSR  terhadap nilai 

perusahaan, dan penelitianDwijayanti dkk (2012)yang memperoleh kesimpulan 

bahwa pengungkapan CSR tidak terbukti berpengaruh pada hubungan kinerja 

keuangan dan  return saham. Sehingga     penelitian     ini   bertujuan     untuk    

menguji kembali   apakah  corporate   social   responsibility  mempengaruhi   

nilai   perusahaan dan profitabilas sebagai salah satu faktor yang memperkuat 

pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility(CSR) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai 

variabel moderasi? 
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C. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh 

pengungkapan: 

1. Corporate Social Responsibility (CSR)terhadap nilai perusahaan. 

2. Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan 

profitabilitas sebagai variabel moderasi. 

 

D. Manfaatpenelitian: 

 Pertama, manfaat penelitian ini yaitu  mengungkap seberapa seberapa 

besar pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dalam upaya 

meningkatan nilai pasar perusahaanserta profitabilas sebagai salah satu faktor 

yang memperkuat atau memperlemah pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan bagi pihak eksternal 

untuk meramalkan tingkat likuiditas perusahaan. 

Kedua, analisis dalam penelitian ini berguna sebagai referensi bagi pihak 

eksternal yang sangat membutuhkan informasi tentang kinerja perusahaan dalam 

mengevaluasi dan meramalkan likuiditas perusahaan dalam upaya pengambilan 

keputusan untuk melakukan investasi atau membeli saham sebuah perusahaan 

dilihat dari program CSR yang dilakukan perusahaan. 

Ketiga, untuk akademisi bisa digunakan sebagai bahan referensi dan 

rujukan untuk melakukan penelitian yang serupa atau dengan menambah variabel 

penelitian.  


